
 

 

 
INNHOLD 
• 30 nye landskapsbrikker (vulkaner, 

drager, prinsesser og magiske portaler) 
• 1 drage 

• 1 fe 
 
 
Prinsessen og dragen er ikke et komplett spill. 
Det kan bare spilles hvis du har Carcassonne 
(grunnspillet). Du kan gjerne spille det i 
kombinasjon med tidligere utvidelser: Vertshus 
og katedraler (utv 1), Handelsmenn og 
byggmestre (utv 2), Konge og speider (utv 3), 
og/eller Greven (utv 4). 
 
Reglene i Prinsessen og dragen er som i 
grunnspillet, med følgende tillegg: 
 
 
 

FØR DERE BEGYNNER 
Stokk de 30 landskapsbrikkene sammen med 
brikkene fra grunnspillet. Under spillets gang skal 
de nye brikkene legges ut akkurat på samme 
måte som brikkene fra grunnspillet. Legg dragen 
og feen til side. De tilhører ingen spillere, men 
kan plasseres ut på brikkene etterhvert. 
 

 
  
DE NYE BRIKKENE 
 
Vulkanen (6 brikker) 
Når du trekker en brikke med vulkan, skal du 
legge den ut i henhold til de vanlige reglene. Men 
du får IKKE sette ut en undersått. I stedet skal 
dragen flyttes direkte til den nye vulkanbrikken, 
uavhengig av om den sto utenfor brettet eller på 
en annen landskapsbrikke. 
  
 
Dragen (12 brikker) 
Når du trekker en dragebrikke, legger du den ut 
på vanlig måte, og kan også plassere en 
undersått på brikken. Deretter avbrytes runden 
midlertid mens Dragen flytter! 
 
Spillerne skal nå, etter tur, flytte dragen til en ny 
brikke. Første spiller er den som nettopp trakk 
dragebrikken. Når det er din tur skal du flytte 
dragen enten opp, ned, til høyre eller til venstre. 
Den kan ikke flyttes på skrå, og den må flyttes til 

en nabobrikke. Dragen skal alltid flyttes 6 
ganger, til 6 brikker (unntak: Blindvei). Dragen 
flytter ikke til samme brikke to ganger i løpet av 
runden, og den kan heller ikke gå til feltet der 
feen står. 
 
Alle undersåtter som blir spist av dragen (dvs 
står på en brikke som dragen tråkker inn i) 
sendes tilbake til sine eiere. 
 
Spillet fortsetter på normalt vis etter at dragen 
har vandret ferdig. 
 

Eksempel med 4 spillere: Dragen står i nederste 
venstre hjørne. Simen trekker en dragebrikke 
som han så plasserer ut. Deretter flytter Simen 
dragen oppover (svart pil). Katinka er neste 
spiller, hun flytter dragen mot venstre. Tina 
flytter den nedover igjen, mens Anders er nødt til 
å flytte den mot venstre (dragen har jo ingen 
andre nabobrikker som den ikke har besøkt). 
Deretter er det Simens tur igjen, og han er nødt 
til flytte dragen oppover. Til slutt flytter Katinka 
dragen opp. Dermed har dragen flyttet 6 ganger, 
og Dragerunden er over. Den blå og den røde 
undersåtten går tilbake til sine respektive eiere. 
Katinka fortsetter deretter spillet ved å trekke en 
ny landskapsbrikke. 
 
 
Blindvei: Når dragen har havnet på et felt som 
det ikke finnes noen lovlige flytt fra, så ender 
Dragerunden. 
 
Merk: Dragen er ute av spill helt til det trekkes 
en vulkanbrikke. Hvis noen trekker en 
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dragebrikke før dragen kommer i spill, så legges 
dragebrikken til side. Straks dragen kommer på 
brettet, stokkes de ubrukte dragebrikkene inn i 
haugen av ubrukte landskapsbrikker og spillet 
fortsetter 
 
 
Magiske portaler (6 brikker) 
Når du trekker en magisk portal, kan du plassere 
en undersått på denne brikken eller på en hvilken 
som helst av de andre utplasserte brikkene. Men 
du må følge de vanlige reglene for utplassering, 
du kan eksempelvis ikke plassere en undersått 
på områder (byer, veier, gressenger) der det 
allerede står en eller flere undersåtter fra før. Du 
kan heller ikke sette undersåtten på ferdigbygde 
områder. 
 
 
Prinsessen (6 brikker) 
En prinsessebrikke legges ut i henhold til de 
vanlige reglene for utplassering. Dersom du med 
en prinsessebrikke bygger ut en by der det står 
en eller flere riddere, så må du sende en av disse 
ridderne tilbake til eieren. Du bestemmer 
hvilken. I så fall kan ikke plassere ut en 
undersått på prinsessebrikken din, selv ikke på 
eng eller vei. Du får plassere ut undersått om 
prinsessebrikken er starten på en ny by, eller 
bygger ut en tom by. 
 
 
Feen (hun vises ikke på noen av brikkene) 
I begynnelsen av spillet er feen ikke i spill. Alle 
har rett til å utplassere/flytte feen i runder der de 
ikke setter ut undersått. Feen må du plassere 
sammen med en av dine egne undersåtter, og 
har tre effekter: 
* Hun beskytter mot dragen, for den kan ikke gå 
til brikken der feen står. 
* Du får 1 poeng hver gang det er din tur og feen 
står hos en av undersåttene dine. 
* Når et landskap (by, vei, kloster, eng) der feen 
står skal poengberegnes, så får du 3 poeng hvis 
undersåtten din står hos feen. Du kan selvfølgelig 
også få poeng for landskapet som normalt. 
 
 
Tunnelen gjør at veien kan passere gjennom 
(under) byen. 
 
 
Klosteret i byen 
Du kan velge mellom å plassere undersåtten din i 
byen eller i klosteret (eller på andre deler av 
brikken, hvis den har andre landskapstyper). 
Valgte du klosteret, så får du poeng straks 
brikken er omgitt av 8 brikker, selv om ikke byen 
er fullført. Du kan sette undersått på klosteret 
selv om brikken er del av en by der det allerede 
finnes riddere. Og motsatt: Dersom du setter ut 
en monk, så er det fritt frem for andre å sette ut 
ridder dersom de knytter seg opp til byen med en 
ny brikke. 
 
 

• Disse reglene kan også lastes ned direkte 
fra brettspill.no 
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